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Reanimation of the agro-industrial sector 
and its sustainable development constitutes 
the general objective of the National Strategy 
for Sustainable Development of the Agro-
industrial Complex of the Republic of Moldova 
(2008-2015), elaborated by the Ministry of 
Agriculture and Food Industry jointly with  
the Academy of Sciences of Moldova . The 
new politics proposed have to answer to the 
millennium challenges in the development 
of agriculture and pursues the assurance of 
country’s food security in order to satisfy the 
internal necessity and create pre-requisites 
for exporting, increasing the social stability 
and prosperity of the population from the 
countryside. 

  
Elaborarea şi aprobarea de către Guvernul Re-

publicii Moldova a Strategiei Naţionale de Dez-
voltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al 
Republicii Moldova (2008-2015) şi politica privind 
integrarea în Uniunea Europeană presupune modi-
fi cări respective în domeniile socio-economice, în 

special, ale agriculturii şi industriei alimentare în 
scopul dezvoltării durabile şi performante a acesto-
ra, orientate spre satisfacerea cererii şi ofertei atât 
pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Necesitatea 
operării acestor modifi cări este motivată şi de fap-
tul că volumul total al producţiei agricole în prima 
jumătate a anilor ‘90 a scăzut cu circa 35% şi cu 
20% - în a doua jumătate, constituind actualmente 
mai puţin de 50 la sută comparativ cu nivelul anilor 
1989-1991 (Vasile Tarlev, 2005). Productivitatea 
principalelor culturi agricole a scăzut cu 20-60% 
comparativ cu anii ‘80, iar efi cienţa muncii în agri-
cultură este de 3-6 ori mai mică decât în industrie.  
S-a redus considerabil exportul produselor agroali-
mentare şi concomitent a sporit importul acestora, 
ceea ce creează probleme serioase pe piaţa internă 
a produselor autohtone. Deşi potenţialul agricol 
natural al ţării reprezintă o premisă solidă pentru 
dezvoltarea agriculturii durabile, din cauza presing-
ului antropic şi nerespectării cerinţelor agrotehnice 
în ultimii ani are loc diminuarea acestuia. 

Revitalizarea sectorului agroindustrial şi dez-
voltarea lui durabilă constituie obiectivul general 
al Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a 
Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova 
(2008-2015), elaborate de Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare în comun cu Academia de Şti-
inţe a Moldovei în conformitate cu Decretul Preşe-
dintelui Republicii Moldova Domnul Vladimir Vo-
ronin, care are menirea de a răspunde provocărilor 
mileniului în dezvoltarea agriculturii şi urmăreşte 
asigurarea securităţii alimentare a ţării, în vederea 
satisfacerii necesităţilor interne şi creării de dispo-
nibilităţi pentru export, sporirea stabilităţii sociale 
şi a bunăstării populaţiei din spaţiul rural. Va deveni 
sau nu Strategia nominalizată o acţiune naţională 
comună, va avea sau nu succesul scontat, îşi va rea-
liza sau nu valoarea decisivă în creşterea economiei 
ţării – aceasta depinde de următorii factori de bază. 

Primul. Dacă noi tindem ca această Strategie să-
şi atingă cu adevărat predestinaţia de acţiune mo-
bilizatoare a întregii societăţi, este necesar ca atât 
autorităţile centrale, cât şi cele locale, nu numai să 
conştientizeze valoarea ei pentru ţară, raion şi loca-
litatea rurală, dar şi s-o aducă la cunoştinţa fi ecărui   
cetăţean, să-l convingă să pună umărul la realiza-
rea acesteia. De aceea, unul din factorii de bază este 
informarea la timp a societăţii despre valoarea şi 
impactul pozitiv al aplicării în practică a Strategiei 
pentru viitorul ţării. 

Al doilea factor ce va contribui la realizarea 
Strategiei este orientarea şi coordonarea activităţii 
tuturor ramurilor organelor administrative pentru 
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atingerea scopurilor, expuse în ea. Consolidarea 
eforturilor populaţiei asupra realizării obiectivelor 
Strategiei, prioritatea lor absolută asupra intereselor 
de grup trebuie să devină o forţă ce ar funcţiona în 
cel mai efi cient mod.

Al treilea factor ce va determina realizarea cu 
succes a Strategiei este cointeresarea fi ecărui con-
ducător, a fi ecărui specialist, producător  în realiza-
rea scopurilor Strategiei, în special, în dezvoltarea 
socio-economică a localităţilor rurale.

Al patrulea factor este perfecţionarea politi-
cii rurale, în deosebi, a celei fi scale. Este necesară 
elaborarea unui set de acte normative, ce ar facilita 
activitatea economică la sate şi ar crea stimulente 
pentru o creştere socială activă, ceea ce ar favoriza 
bunăstarea populaţiei rurale. 

Un alt factor cu semnifi caţie decisivă în realiza-
rea Strategiei este utilizarea pe scară largă a rezulta-
telor ştiinţifi ce ale sferei ştiinţei şi inovării, deoare-
ce este bine cunoscut faptul, că progresul societăţii 
depinde de nivelul de cunoaştere, de dezvoltare a 
ştiinţei, tehnicii şi tehnologiilor, că ştiinţa a deve-
nit o forţă motrice în dezvoltarea economiei. Iată de 
ce se cere consolidarea potenţialului ştiinţifi c, op-
timizarea infrastructurii organizaţiilor din sectorul 
agroalimentar în scopul soluţionării următoarelor 
obiective prioritare ale ştiinţei: 

(i) dezvoltarea ştiinţei agricole ca sursă de crea-
re şi implementare a noilor soiuri, hibrizi de plante, 
rase şi crosuri de animale, tehnologii avansate non-
poluante;

(ii) elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de 
procesare a materiei prime, ce ar spori varietatea şi 
funcţionalitatea, termenele de valabilitate în scopul 
satisfacerii preferinţelor alimentare ale consumatori-
lor şi reducerii preţurilor de cost a produselor fi nite;

(iii) modernizarea utilajului întreprinderilor de 
procesare a materiei prime agricole, ce ar permite 
producerea produselor alimentare la nivelul stan-
dardelor şi cerinţelor internaţionale;

(iv) argumentarea din punct de vedere organi-
zaţional, managerial, fi nanciar şi de marketing a 
restructurării postprivatizaţionale a întreprinderilor 
agroalimentare, a specializării şi integrării lor pe 
verticală (a producătorilor cu întreprinderi de prelu-
crare şi comercializare) şi pe orizontală (între pro-
ducători - proprietari de pământ) în scopul stabilirii 
mărimii optime a suprafeţelor de terenuri agricole 
diferenţiat folosite şi sufi ciente pentru implementa-
rea tehnologiilor moderne de cultivare a plantelor, 
utilizării sufi ciente a tehnicii agricole şi obţinerii 
produselor competitive pe piaţa internă şi externă;

(v) elaborarea şi utilizarea măsurilor de diminu-
are a consecinţelor negative ale calamităţilor natu-
rale asupra agriculturii;

(vi) elaborarea bazelor ştiinţifi ce ale agrosiste-
melor ce ar asigura utilizarea raţională a resurselor 
naturale, o productivitate înaltă şi stabilă a agroce-
nozelor, menţinerea fertilităţii solului şi echilibrului 
ecologic;

(vii) crearea condiţiilor ce ar cointeresa produ-
cătorii să sporească producerea produselor agricole 
calitative nonpoluante, să mobilizeze societatea la 
renaşterea satului;

(viii) crearea mecanismelor de intensifi care a 
transferului tehnologic, a serviciilor de extensiune 
a cunoştinţelor şi de comercializare a rezultatelor 
activităţii de cercetare şi inovare.

Care sunt acţiunile prioritare în sfera ştiinţei şi 
inovării ce vor asigura suportul ştiinţei în realizarea 
strategiei? Aceste acţiuni sunt următoarele:

• Crearea şi implementarea noilor soiuri, hibrizi 
de plante şi animale cu o productivitate şi rezistenţă 
mai înaltă decât cele existente.

• Elaborarea metodelor şi procedeelor de spo-
rire a productivităţii plantelor şi animalelor, de eco-
nomisire a energiei şi protejare a mediului.

• Perfecţionarea tehnologiilor de producere a 
materialului seminal, semincer şi săditor al soiu-
rilor şi hibrizilor valoroşi ai principalelor culturi 
agricole.

• Perfecţionarea metodelor de procesare a ma-
teriei agricole, ce va da posibilitate de a păstra cali-
tatea producţiei la standardele europene (internaţio-
nale).

Efectuarea scientizării producătorilor din • 
sectorul agro-alimentar prin crearea centrelor de 
consulting etc.

Perfecţionarea tehnologiilor de producere, • 
păstrare şi procesare industrială a producţiei pri-
mare agricole în scopul reducerii consumului de 
energie, sporirii efi cacităţii economice şi reducerii 
deşeurilor.

• Ajustarea sistemului de asigurare a calităţii 
şi inofensivităţii produselor alimentare, precum şi a 
ambalajului la standardele europene.

• Argumentarea unui sistem optimal unic al 
circuitului alimentar „Producere-procesare-comer-
cializare”, bazat pe principii reciproc avantajoase 
ale parteneriatului.

Elaborarea conceptului privind crearea carca-• 
sei forestiere unice pe teritoriul republicii în scopul 
stopării deşertifi cării şi protejării terenurilor agrico-
le de acţiunea factorilor climatici nefavorabili.
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Perfecţionarea sistemului de protecţie integra-• 
tă a plantelor.

Elaborarea bazelor normative şi juridice de co-• 
interesare a populaţiei rurale în renaşterea satului.

Elaborarea unui regim special de impozitare • 
ce va favoriza dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii non-agricole de la sate. 

Concomitent, este necesară şi realizarea unor 
asemenea măsuri, cum ar fi :

Dezvoltarea bazei tehnice şi materiale a sec-• 
torului agroalimentar;

Restabilirea şi construirea noilor sisteme de • 
irigare;

Elaborarea planurilor tip de amenajare a• 
 satelor;

Crearea noilor locuri de muncă prin amplasa-• 
rea în localităţile rurale a fi lialelor întreprinderilor 
din industria uşoară, alimentară etc.;

Restructurarea, modernizarea şi actualizarea • 
industriei prelucrătoare a materiei prime agricole;

Crearea unei infrastructuri inginereşti şi so-• 
cio-culturale moderne în spaţiul rural etc.

Pentru realizarea acestor obiective şi acţiuni, 
precum şi a politicilor de stat în sfera ştiinţei şi 
inovării, a fost elaborat Conceptul reformării sfe-
rei de cercetare-inovare în domeniul agroalimentar. 
Acesta prevede consolidarea potenţialului intelectu-
al, logistic, de pregătire a cadrelor şi de producere 
prin organizarea asociaţiilor (clusterelor) ştiinţifi -
co-practice şi axarea activităţii lor asupra rezolvării 
problemelor stringente ale agriculturii durabile, prin 
revitalizarea bazei tehnico-materiale, prin separarea 
activităţii ştiinţifi ce şi evidenţei economico-fi nan-
ciare a sectorului de cercetare şi testare de cel de 
producere şi comercializare şi acordarea instituţiilor 
de cercetare a statutului de instituţie publică, prin 
situarea pe o poziţie socială mai înaltă a activităţii 
ştiinţifi ce în domeniul ştiinţelor agricole, cointere-
sarea cadrelor ştiinţifi ce în participarea la pregătirea 
cadrelor şi implementarea rezultatelor ştiinţifi ce în 
practică, precum şi prin crearea condiţiilor atractive 
de activitate ştiinţifi că în sectorul agroalimentar.

Realizarea Conceptului va avea loc prin atinge-
rea următoarelor obiective:

a) orientarea cercetării-inovării spre necesităţile 
pieţei şi priorităţile de dezvoltare a sectorului agro-
alimentar şi de dezvoltare rurală;

b) intensifi carea activităţilor de transfer tehno-
logic, extensiune şi comercializare a obiectelor de 
proprietate intelectuală şi a informaţiei tehnologico-
ştiinţifi ce;

c) asigurarea durabilităţii fi nanciare a instituţi-

ilor de cercetare-inovare agroalimentară, separării 
evidenţei economico-fi nanciară a activităţii ştiinţi-
fi ce de cea de multiplicare şi comercializare a pro-
ducţiei ştiinţifi ce;

d) consolidarea potenţialului intelectual, logis-
tic şi ştiinţifi co-tehnologic;

e) internaţionalizarea cercetării-inovării;
f) crearea condiţiilor favorabile pentru angaja-

ţii din institutele de cercetare din sectorul agroali-
mentar.

Conceptul reiese din faptul, că dezvoltarea du-
rabilă a agriculturii nu se poate baza pe cercetările 
din străinătate, deoarece ea trebuie să fi e  adaptată la 
condiţiile de sol şi climatice  specifi ce ţării. 

În acelaşi timp, o parte din tehnologii vor fi  ab-
sorbite prin echipament agricol, material semincer 
şi săditor, fertilizanţi şi pesticide, procurate din stră-
inătate şi apoi testate şi adaptate la condiţiile pedo-
climatice ale ţării, fapt ce va solicita o capacitate 
adecvată de cercetare.

Cercetările în domeniul agroalimentar în anii 
apropiaţi vor purta caracter de “bun public”, deoa-
rece sectorul privat nu este în stare să le fi nanţeze în 
volumul necesar. Statul trebuie să le consolideze şi 
să efi cientizeze activitatea lor. 

Luând în consideraţie perspectiva, efi cacitatea, 
cererea şi oferta pieţei interne şi externe, precum şi 
condiţiile pedoclimatice, pot fi  identifi cate următoa-
rele domenii ştiinţifi co-practice prioritare în secto-
rul agroalimentar:

Horticultura1) 
Fitotehnia2) 
Zootehnia şi Medicina Veterinară 3) 
Mecanizarea4) 
Tehnologii de procesare5) 
Economia agroalimentară6) 

Reformarea sferei cercetare-inovare prevede 
concentrarea potenţialului ştiinţifi c spre arii de ac-
tivitate de interes maxim pentru efi cientizarea agri-
culturii, spre asigurarea suportului ştiinţifi c a rezol-
vării prevederilor Strategiei de Dezvoltare Durabilă 
a Complexului Agroindustrial, asumarea responsa-
bilităţilor pentru fundamentarea ştiinţifi că şi ofertei 
de soluţii optime şi originale în dezvoltarea durabilă 
a agriculturii, în crearea materialului biologic cu ca-
racteristici net superioare celor existente, a tehnolo-
giilor performante şi prietenoase mediului ambiant.

De menţionat, că reforma trebuie să prevadă şi 
implicarea în procesul de cercetare şi inovare a “cli-
enţilor” producători ai produselor agroalimentare, 
cât şi a viitorilor specialişti ( studenţilor). 

Reformarea sferei cercetare-inovare în sectorul 



Repere şi obiective

nr.1-2 (9), februarie 2008 - 51     

Politici agrare

agroalimentar se bazează pe următoarele  principii:
Consolidarea potenţialului intelectual, lo-a) 

gistic şi de producere;
Perfecţionarea managementului activităţii b) 

ştiinţifi ce, de testare  şi implementare a rezultatelor 
în sectorul real;

Asigurarea fi nanţării cercetărilor ştiinţifi ce;c) 
Actualizarea tematicii de cercetare în con-d) 

formitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a Complexului Agroindustrial;

Asigurarea pregătirii cadrelor ştiinţifi ce de e) 
înaltă califi care;

Crearea condiţiilor favorabile de activitate f) 
în domeniul ştiinţelor agrare;

Ajustarea procesului de cercetare-inovare g) 
la cerinţele europene;

Separarea fi nanciară a sectorului de cer-h) 
cetare ştiinţifi că şi testare de cel de implementare 
(producere).

Consolidarea potenţialului intelectual şi logis-
tic urmăreşte utilizarea mai efi cientă a potenţialului 
ştiinţifi c, bazei tehnico-materiale, fi nanţelor, asigu-
rarea masei critice pentru efectuarea unor cercetări 
la nivel european, organizarea şi efectuarea cercetă-
rilor interdisciplinare prin coordonarea de activităţi 
complexe desfăşurate pe fl uxuri de obţinere a pro-
duselor şi tehnologiilor performante, crearea unui 
climat favorabil de muncă, imperios necesar pentru 
creaţii şi inovaţii ştiinţifi ce, favorizarea descifrării 
fenomenelor genetice, fi ziologice şi tehnologice co-
mune pentru mai multe specii de plante, extrapola-
rea rezultatelor ştiinţifi ce obţinute la unele specii pe 
specii înrudite, crearea condiţiilor favorabile pentru 
organizarea discuţiilor  ştiinţifi ce cu participarea 
specialiştilor în domeniile interdisciplinare.

Astfel, se vor crea posibilităţi de evaluare şi  
condiţii de testare, cu centre de excelenţă pe plan 
naţional şi internaţional.

Consolidarea se propune să fi e realizată prin or-
ganizarea clusterelor (asociaţiilor) ştiinţifi co-practi-
ce în bază de acord  de asociere pe principalele do-
menii ştiinţifi ce în sectorul agroalimentar, în care se 
vor asocia institutele de  cercetare înrudite cu preo-
cupări complementare, sectoarele de testare şi mul-
tiplicare a materialului biologic, facultăţile universi-
tare de profi l şi agenţi economici privaţi cointeresaţi 
pentru efectuarea în comun a cercetărilor ştiinţifi ce 
în domeniile adiacente, multiplicarea, producerea şi 
comercializarea producţiei agroalimentare. Acestor 
instituţii li se vor atribui responsabilitatea de asi-
gurare a unui înalt nivel ştiinţifi c şi tehnologic al 
dezvoltării ramurii, competitivităţii producţiei în 

conformitate cu cerinţele pieţei, pregătirii cadrelor 
ştiinţifi ce, ajustării nivelului cercetărilor, inovaţii-
lor şi producerii la reglementările existente pe plan 
european. Activitatea acestor clustere (asociaţii) 
trebuie să fi e axată spre rezolvarea problemelor 
fundamentale concrete pe domenii întru realizarea 
prevederilor Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
Complexului Agroindustrial, asigurării securităţii 
alimentare a ţării şi calităţii vieţii oamenilor. Clus-
terele (asociaţiile), concomitent cu universităţile, 
vor fi  responsabile de calitatea şi numărul necesar al 
specialiştilor în domeniu, pregătiţi din contul mij-
loacelor bugetare. 

Reorganizarea instituţiilor din domeniu urmea-
ză a fi  efectuată individual, dar va prevedea în mod 
obligatoriu separarea activităţii de cercetare-inova-
re şi testare care vor fi  fi nanţate integral din bugetul 
de stat, având statut de instituţie publică, de cea de 
multiplicare, producere şi comercializare care va 
activa la autofi nanţare cu statut de Staţiune Expe-
rimentală, având înlesniri fi scale la TVA şi impozi-
tul funciar. Suma veniturilor parvenită de la aceste 
înlesniri va fi  direcţionată spre dezvoltarea ştiinţei. 
Relaţiile dintre acestea vor fi  stabilite în baza unui 
contract. 

În scopul fortifi cării procesului de absorbţie a 
elaborărilor ştiinţifi ce, în sectorul agroalimentar vor 
fi  create parcuri ştiinţifi co-tehnologice de profi l, 
atribuindu-li-se instituţiilor din cadrul clusterelor 
statut de rezident.

Pentru revigorarea cercetărilor ştiinţifi ce agrico-
le şi alinierea la standardele comunităţii europene 
Academia de Ştiinţe în comun cu Ministerul Agri-
culturii şi Industriei Alimentare au elaborat un pro-
gram privind noua formă de organizare a activităţii 
ştiinţifi co-practice în sectorul agroalimentar. 

Revitalizarea cercetării ştiinţifi ce sub aspect le-
gislativ, instituţional, economico-fi nanciar şi opera-
ţional antrenează şi integrează următoarele planuri 
de acţiuni: consolidarea institutelor de cercetare 
existente, restructurarea reţelei de instituţii ştiinţi-
fi ce, separarea activităţii şi evidenţei economico-fi -
nanciare a sectorului cercetare şi testare de cel de 
producere şi comercializare, armonizarea la standar-
dele europene şi actualizarea tematicii de cercetare. 

Consolidarea instituţiilor de cercetare derivă 
din necesitatea efectuării cercetărilor în principale-
le direcţii de interes naţional pentru progresul agri-
culturii şi urmăreşte utilizarea mai efi cientă a bazei 
materiale şi a potenţialului uman prin asigurarea 
cercetărilor interdisciplinare, coordonarea de activi-
tăţi complexe, desfăşurate pe fl uxuri de obţinere a 
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produselor şi tehnologiilor, crearea unui climat de 
muncă şi stabilitate, necesar pentru creaţii şi inovaţii 
ştiinţifi ce, precum şi de a evolua spre „centre de ex-
celenţă”, atestate pe plan naţional şi internaţional. 

Consolidarea instituţiilor ştiinţifi ce şi a organi-
zaţiilor de multiplicare şi comercializare a rezulta-
telor ştiinţifi ce va îmbrăca forma superioară de or-
ganizare – a consorţiilor (clusterelor) pe principale 
domenii de cercetare, la care se asociază instituţiile 
de cercetare cu preocupări complementare, staţiile 
de testare a rezultatelor ştiinţifi ce, facultăţile de pro-
fi l şi organizaţiile de multiplicare şi comercializare. 
Cercetările ştiinţifi ce vor fi  direcţionate spre dezvol-
tarea durabilă a domeniilor principale ale agricultu-
rii ţării, sporirea competitivităţii agriculturii pe plan 
mondial, dezvoltarea cercetărilor fundamentale şi 
avansate cu impact maxim în agricultură în domeni-
ile de interes naţional major. 

Optimizarea structurii instituţiilor prevede: 
1) Crearea Institutului de Horticultură şi Irigaţie 

prin fuziunea (contopirea) Institutului de Pomicul-
tură cu Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vini-
fi caţie, în cadrul căruia vor fi  constituite:

- Centrul de Pomicultură;
- Centrul de Viticultură şi Vinifi caţie;
- Centrul Culturilor Nucifere;
- Centrul de Legumicultură şi Irigaţie.
2) Reorganizarea Institutului de Pedologie, 

Agrochimie “Nicolae Dimo” prin fuziunea (conto-
pirea) Institutului de Pedologie şi Agrochimie „Ni-
colae Dimo”, Centrului de Pedologie Aplicată şi 
Filialei Zonale „Bălţi”.

3) Reorganizarea Institutului de Tehnică Agrico-
lă „Mecagro” prin fuzionare (absorbţie) cu Centrul 
Ştiinţifi c de Producţie „Tehnologii Informaţionale şi 
Sisteme”.

4) Reorganizarea Institutului de Zootehnie şi 
Medicină Veterinară prin fuziunea (contopirea) cu 
Centrul Republican pentru Selecţia şi Ameliorarea 
Animalelor. 

În baza instituţiilor reorganizate, a facultăţilor 
de profi l, ale organizaţiilor de multiplicare şi comer-
cializare vor fi  create următoarele clustere ştiinţifi -
co-practice: 

1) În horticultură problema principală comună 
ce va determina efi cacitatea acesteia este crearea 
soiurilor net superioare celor existente, multiplica-
rea materialului săditor devirozat, colecţionarea şi 
păstrarea genofondului, elaborarea tehnologiilor de 
cultivare, inclusiv cu irigare şi de protejare integrată 
cu  consum redus de energie, tehnologiilor avansate 
de procesare a materiei prime şi noi tipuri de pro-

duse sanogene şi comercializarea acestora pe piaţa 
externă.

Soluţionarea problemei nominalizate se pune 
în sarcina Clusterului (Asociaţiei) „Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare Inovaţionale” constituit din 
următoarele instituţii:

Institutul de Horticultură şi Irigaţie;1. 
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricul-2. 

tură Ecologică;
Institutul de Tehnologii Alimentare;3. 
„Apele Moldovei” Concernul Republican 4. 

pentru Gospodărirea Apelor;
Centrul de Testare şi Omologare a Produselor 5. 

de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor;
Centrele de Verifi care a Produselor Agroali-6. 

mentare;
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;7. 
Facultatea de Horticultură a Universităţii 8. 

Agrare de Stat;
Facultatea de Tehnologii alimentare a Uni-9. 

versităţii Tehnice a Moldovei;
Agenţii economici privaţi cointeresaţi.10. 

2) Realizarea prevederilor Strategiei de Dezvol-
tare Durabilă în fi totehnie, deşi necesită o aborda-
re ştiinţifi că specifi că, factorii determinanţi, ca şi 
în horticultură, sunt crearea soiurilor şi hibrizilor 
de înaltă productivitate şi calitate, colecţionarea şi 
păstrarea genofondului, producerea materialului se-
mincer de elită şi super-elită şi elaborarea tehnolo-
giilor avantajoase de prelucrare a solului, păstrarea 
şi majorarea fertilităţii lui, tehnologiilor de protejare 
integrată a plantelor.

Soluţionarea problemei sus-menţionate, precum 
şi a altora cu caracter specifi c, se pune în sarcina 
clusterului (Asociaţiei) „Fitotehnie Inovaţională”, 
în componenţa căruia vor fi  incluse următoarele in-
stituţii:

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;1. 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de 2. 

Câmp „Selecţia”;
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Orga-3. 

nizarea Teritoriului „Nicolae Dimo”;
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plante-4. 

lor, A.Ş.M.;
Comisia de Stat pentru Testare şi Omologare 5. 

a Soiurilor de Plante;
Facultatea  de agronomie a Universităţii 6. 

Agrare de Stat;
Agenţii economici privaţi cointeresaţi.7. 

3) În zootehnie şi medicina veterinară obiective-
le strategice ţin de crearea noilor hibrizi, crosuri de 
animale şi ameliorarea raselor de animale existente, 
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elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate 
de creştere, întreţinere şi profi laxia maladiilor para-
zitare, virotice şi bacteriene a animalelor, colecţio-
narea şi păstrarea genofondului.

Pentru realizarea obiectivelor preconizate va fi  
constituit Clusterul (Asociaţia) „Zootehnie şi Medi-
cină Veterinară Inovaţionale”, în care vor fi  incluse 
următoarele instituţii:

Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară;1. 
Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi 2. 

Producere „Avicola-Moldova”;
Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Se-3. 

lecţia şi Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid”;
Centrul Republican de Ameliorare şi Repro-4. 

ducerea Animalelor;
Centrul de Stat de Diagnostică Veterinară;5. 
Filiala din Chişinău a Întreprinderii de Stat 6. 

pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologi-
ce Acvatice “ Acvacultura-Moldova”;

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii a 7. 
Universităţii Agrare de Stat;

Facultatea de Medicină Veterinară a Univer-8. 
sităţii Agrare de Stat;

Agenţii economici privaţi cointeresaţi.9. 
4) În domeniul mecanizării sarcina de bază constă 

în asigurarea suportului ştiinţifi c privind mecanizarea 
şi automatizarea proceselor tehnologice în sectorul 
agroalimentar; proiectarea mijloacelor tehnice şi tes-
tarea maşinilor pentru prelucrarea solului, protecţia 
integrată a plantelor, recoltarea producţiei agricole, 
pregătirea furajelor, procesarea materiei prime; obţi-
nerea şi utilizarea surselor renovabile de energie din 
produse vegetale şi deşeurile agricole; elaborarea şi 
implementarea sistemelor informaţionale şi  tehnici-
lor sofi sticate pentru agricultura de precizie; pregăti-
rea cadrelor ştiinţifi ce de înaltă califi care.

În vederea realizării sarcinilor preconizate, va fi  
constituit Clusterul (Asociaţia) „Mecanizare Inova-
ţională” din următoarele instituţii:

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”;1. 
Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor;2. 
Facultatea de Inginerie agrară şi transport 3. 

auto a Universităţii Agrare de Stat;
Agenţii economici privaţi cointeresaţi.4. 

Clusterele vor fi  subordonate Ministerului Agri-
culturii şi Industriei Alimentare. Subdiviziunea şti-
inţifi că cu staţia de testare a rezultatelor ştiinţifi ce 
se va gestiona de A.Ş.M. în comun cu Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul 
Educaţiei. În activitatea sa clusterul se va conduce 
de actele normative ale Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare şi A.Ş.M., în conformitate cu  
legislaţia în vigoare. 

Relaţiile dintre cluster, componentele şi struc-
turile formate de acesta, se va baza pe prevederile 
contractului încheiat între organizaţiile din sfera 
ştiinţei şi inovării, universităţi de profi l, alte orga-
nizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţii eco-
nomici, autorităţi ai administraţiei publice locale, 
organizaţii internaţionale, persoane fi zice, instituţii 
fi nanciare, pe de altă parte.

În baza contractului se constituie un consiliu de 
supraveghere, în componenţa căruia fi ecare parte 
contractantă îşi deleghează câte un reprezentant. În 
prima şedinţă va fi  ales preşedintele acestui consiliu.

Conducător al Clusterului (Asociaţiei), de regu-
lă, va fi  ales unul dintre directorii instituţiilor ştiin-
ţifi ce care este desemnat de către MAIA în coordo-
nare cu AŞM. 

În urma reorganizării instituţiilor din sfera cer-
cetare-inovare a sectorului agroalimentar şi crearea 
Clusterelor (Asociaţiilor) va spori responsabilitatea 
acestora faţă de nivelul ştiinţifi c şi tehnologic din 
domeniile corespunzătoare de activitate, va creşte 
efi cacitatea cercetărilor ştiinţifi ce şi de ameliorare 
a soiurilor şi hibrizilor de plante, hibrizilor, liniilor 
şi raselor de animale şi păsări,  tehnologiilor per-
formante cu consum redus de energie de cultivare 
a plantelor şi de protejare a solului, tehnologiilor de 
procesare a materiei prime şi secunde agricole, va 
fortifi ca procesele de multiplicare, producere şi rea-
lizare a seminţelor culturilor de câmp, materialului 
săditor în bază de contracte directe cu producătorii 
şi benefi ciarii, va efi cientiza procesul de pregătire 
a cadrelor cu studii superioare şi celor ştiinţifi ce de 
înaltă califi care. 

Inocularea metodico-practică a facultăţilor de 
profi l în clustere are drept scop racordarea procesu-
lui de pregătire a specialiştilor la necesităţile ascen-
dente ale domeniilor din sectorul agroalimentar cu 
menţinerea gestionării instruirii generale în cadrul 
universităţilor.

Noua formă organizatorică ştiinţifi co-practică 
de activitate în sectorul agroalimentar „Cluster” va 
crea noi condiţii de activitate a cercetătorilor ştiinţi-
fi ci, de comercializare a rezultatelor cercetărilor şti-
inţifi ce competitive, va contribui integral la sporirea 
productivităţii şi efi cienţei economice a sectorului 
agroalimentar al republicii.

Pentru facilitarea promovării şi comercializării 
tehnologiilor avansate vor fi  practicate modalităţi 
superioare faţă de cele existente, precum testarea 
în condiţii de concurenţă a mijloacelor de produc-
ţie (soiuri, hibrizi, pesticide şi agenţi biologici de 
protecţie a plantelor, fertilizanţi, maşini şi agregate 
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agricole etc.) şi a tehnologiilor alternative noi atât 
de provenienţă autohtonă, cât şi a celor de peste ho-
tare. Testările respective vor fi  efectuate la solicita-
rea benefi ciarilor, precum şi la cea a furnizorilor de 
mijloace de producere şi tehnologii (de imput-uri). 
Testările vor fi  efectuate în strânsă cooperare cu or-
ganizaţiile şi reţelele de extensiune (ACSA, Agro-
inform etc.) şi cu întreprinderile agricole selectate 
riguros. În realizarea acestor activităţi vor fi  antre-
naţi specialişti şi experţi din instituţiile de cerceta-
re-inovare, din învăţământul superior şi mediu de 
profi l, din administraţia publică centrală şi locală, 
din întreprinderile private şi organizaţiile obşteşti 
din ţară şi de peste hotare.

Realizarea obiectivelor ştiinţifi ce şi organizato-
rice ale clusterelor în plan de valorifi care a rezul-
tatelor cercetării ştiinţifi ce, de multiplicare şi co-

mercializare, impune o colaborare mai intensă cu 
instituţiile din domeniile conexe naţionale şi inter-
naţionale, ridicarea nivelului ştiinţifi c, consolidarea 
eforturilor de cercetare ştiinţifi că şi inovare, realiza-
rea unui grad înalt de relaţii interdisciplinare în dez-
voltarea tehnologică şi socio-economică, evaluarea 
reală a costurilor economice şi a benefi ciilor aduse 
de rezultatele cercetării ştiinţifi ce.

Deşi conceptul reorganizării sferei ştiinţei în 
sectorul agroalimentar va suscita, probabil, dezba-
teri, autorii acestuia s-au străduit să propună un mo-
del care nu numai ar absorbi experienţele străine în 
materie de organizare a ştiinţei în scopul moderniză-
rii agriculturii ţării în condiţiile pedoclimatice spe-
cifi ce şi sporirii competitivităţii producţiei agricole 
pe piaţa externă, dar şi ar garanta previziunea unui 
viitor durabil al agriculturii Republicii Moldova. 
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